
 

Pilotni projekt se izvaja v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori 

programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. V projektu sodelujeta mestni občini Ljubljana in Novo 

mesto ter občina Brežice, ki so za koordinatorja pilotnega projekta izbrale Zavod Mladinska mreža MaMa. 

Vsebine pilotnega projekta ne odražajo nujno stališča ali mnenja Evropske komisije, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. 
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LOGBOOK 2.0 

VABILO NA UVODNO SREČANJE NOVIH OBČIN IN MLADINSKIH CENTROV 

Sreda, 29. januar 2020, med  8.30 – 9.30 uro 

Mestna hiša Ljubljana (Mestni trg 1, 1000 Ljubljana), Banketna dvorana 

 

Vaša občina se je vključila v pilotni projekt Logbook 2.0, ki je namenjen razvoju kakovosti in 

spremljanju mladinskega dela skozi beleženje v spletno orodje Logbook. Vabimo vas na uvodno 

srečanje novo vključenih občin in mladinskih centrov, ki bo potekalo v sredo, 29. januarja 2020, s 

pričetkom ob 8.30 uri.  

Namen uvodnega srečanja je predstavitev orodja Logbook, njegovih funkcij in evalvacijskih orodij. Na 

srečanju bomo pregledali časovnico dela, ustvarili uporabniške račune vseh občin, organizacij in 

mladinskih delavcev. Uvodno srečanje bo potekalo kot priprava na usposabljanje za uporabo 

Logbooka, ki bo potekalo med 13. in 14. februarjem 2020 v Ljubljani, ko nas bo obiskal tudi 

predstavnik mreže KEKS in idejni vodja orodja Logbook, Jonas Agdur. Več informacij o usposabljanju 

prejmete kmalu.  

OKVIRNI PROGRAM UVODNEGA SREČANJA  

8:30 – 8:35 Uvodni nagovor Mreže MaMa 
Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa 

8:35 – 8:55 Predstavitev orodja Logbook in podpornih dokumentov 
Leja Markelj, Mreža MaMa 

 Funkcije Logbooka  

 Evalvacijska orodja 

 

8:55 – 9:00 Pregled časovnice aktivnosti v letu 2020 

9:00 – 9:30 Spoznavanje orodja v praksi (ustvarjanje organizacij, hierarhičnih struktur in 

uporabniških računov) 

 

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kadarkoli kontaktirate na logbook@mreza-mama.si ali na 030 

618 628. 

Veselimo se srečanja z vami! 
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